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A kutatás célja, a Tanszéken jelen lévő különböző kukorica hibridek részletes vizsgálatát ipari 

és energetikai felhasználás szempontjából. 

Szántóföldi kisparcellás kísérletben szerettük volna meghatározni, hogy mely kukorica 

hibridek a legalkalmasabbak a bio-hajtóanyag előállításra. A hazai termesztésben lévő 365 

kukorica hibrid közül 100-at választottunk ki a beltartalmi vizsgálatokra, 20-at pedig 

bioetanol előállításra. A szántóföldi kísérletet Debrecenben, mészlepedékes csernozjom 

talajon állítottuk be. A vizsgálatokhoz szükséges minták begyűjtését követően történtek a 

vizsgálatok. A beltartalmi vizsgálatok eredményei alapján a 100 hibrid átlagos keményítő 

tartalma a szárazanyag %-ban kifejezve 72,18%-os volt. A fermentációs vizsgálatokra 

elsősorban magas keményítő tartalmú hibrideket választottunk ki. Azonban megvizsgáltuk az 

alacsony és átlagos keményítő tartalmú hibrideket is, hogy van e összefüggés az előállítható 

bioetanol mennyisége és a keményítő tartalom között. A vizsgált 20 mintából 16 minta 

keményítő tartalma kiemelkedő volt, meghaladta a 73%-os értéket. Az etanol kihozatala a 

vizsgált hibridek tekintetében 451-490 ml/kg szárazanyag körül alakult. 
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The research aims at the Department of detailed examination of different corn hybrids present 

in the industrial and energy uses. 

Ont he plough field in small-plot experiment, we wanted to determine which hybrids are the 

best suited for bio-fuel production. 365 corns are in the domestic cultivation of 100 hybrids 

were selected for nutritional studies, and 20 pieces to the bioethanol production examination. 

The field experiment was set up in Debrecen, chernozem soil. The results of the nutritional 

content of the 100 hybrid average is a starch dry substance, expressed in% 72.18% 

respectively. The fermentation trials hybrids primarily high starch content were selected. 

However, the hybrids were tested and an average starch content is low, there is a correlation 

between the amount of starch and the prepared ethanol. The starch content of 20 samples 

tested 16 samples were outstanding and exceeded 73% in value. The ethanol yield of hybrids 

with regard was 451-490 ml / kg of dry matter around. 
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